Jaarverslag 2015 NVKFAZ
Bestuur
Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid

Liesbeth de Wolf
Vincent Attevelt
Christa Westra
René Wisselo
Henri Robben

Bestuursvergaderingen
Het bestuur is in 2015 vier maal bij elkaar geweest om te vergaderen. Deze vergaderingen zijn alle 4
gehouden in Utrecht. Er hebben geen wisselingen plaats gevonden in de bestuurssamenstelling.
Gezamenlijke vergadering met bestuur, afvaardiging uit commissies, VR, vakbond en PR
Eén maal is er een gezamenlijke vergadering geweest van het bestuur met afgevaardigden van de
commissies, de VR, vakbondsconsulent en PR-functionaris. Volgens traditie vond deze vergadering
plaats op de laatste donderdag in november, in Amersfoort.
Leden
Eind 2015 telde de NVKFAZ 250 leden. Dit betekent dat het ledenaantal gelijk is gebleven.
Het up to date houden van het totale ledenbestand blijft een punt van aandacht. Mutaties in
adressering, e-mailadres, personeelsbestand etc. kunnen via de website worden doorgegeven. Alleen
met complete gegevens kan de NVKFAZ jullie bereiken. Ook voor de facturatie is het van belang dat
de mailadressen kloppen.
Commissies en Verenigingsraad
De commissies zijn dit jaar 2 x bij elkaar gekomen. Het jaarverslag van elke commissie volgt
hieronder. Vertrekkende commissieleden worden meestal binnen 1 jaar opgevolgd door nieuwe
commissieleden..
PR
Vanaf eind 2015 neemt Jan Wieferink (Gelre) de functie PR-functionaris over van Martijn Meuleman.
Hoogtepunten van de NVKFAZ in 2015
- Start hervorming opleidingen met 6 nieuwe en 4 zittende commissieleden.
- Start digitale facturering via de mail, ipv een papieren factuur via de post.
- Extract in digitale vorm uitgekomen. Dank aan Vincent Attevelt (UMCU) en analisten van lab
Rijnstate (Arnhem).
- Deelname IATDMCT 2015 in Rotterdam, mbt lab-voucher. Meerdere (poster-)presentaties van
NVKFAZ-leden.
- Lustrum 25 jaar NVKFAZ in Blijdorp. Gevierd met >100 leden, genodigden, sponsoren. Veel
dank aan de lustrumcommissie.
- Uitreiking 5e gouden tip; aan Corrie Haring (AHZ).
- Nieuwe website wordt goed bezocht en mailfunctie vanuit website is een grote vooruitgang.
Het bestuur bedankt alle actieve leden van de vereniging voor alle inspanningen in 2015!
Namens het bestuur,
Liesbeth de Wolf, Voorzitter
Analyse- en KAM commissie 2015
Samenstelling van de commissie in 2015
Voorzitter
Bart van der Nagel, Erasmus MC
Notulist
Henk de Vos, Isalaklinieken Zwolle
Lid
Erik Olyslager. Gelre ziekenhuis Apeldoorn
Lid
vacant
Afgevaardigde bestuur Christa Westra, Apotheek Haagse Ziekenhuizen
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In 2015 is de samenstelling van de commissie gewijzigd als gevolg
van het vertrek van Willy Ramp-Koopmanschap (voorzitter) en
Ben Greijdanus (afgevaardigde bestuur). Per 1 januari 2015 heeft
Bart van der Nagel de rol van voorzitter op zich genomen en is
Christa Westra toegetreden tot de commissie als afgevaardigde
van het bestuur. De ontstane vacature moet nog opgevuld worden.
Hiervoor zijn diverse personen benaderd maar tot nu toe zonder resultaat.
We hebben in 2015 twee maal vergaderd.
De commissie heeft nagedacht over mogelijke te organiseren gebruikersbijeenkomsten.
Er zijn plannen gemaakt voor het organiseren van een overlegmiddag met betrekking tot de transitie
van CCKL naar ISO15189. Deze bijeenkomst staat gepland voor 2016.
Tijdens de 5e lustrumviering NVKFAZ heeft de analysecommissie, i.s.m. Jani Hoek (ex-bestuurslid
NVKFAZ) een workshop georganiseerd met chemische proefjes, passend bij het thema en de locatie
van die dag, ‘Zo(o) Chemie’ in Diergaarde Blijdorp.
Namens de analyse- en KAM commissie, Bart van der Nagel, voorzitter.
Jaarverslag van de website Cie
Samenstelling van de commissie in 2015:
Hiltjo Kuiper
UMC, Groningen
Henri Robben
Isala, Zwolle
Paul Verduin
MMC, Amersfoort
Cyrien Linders
CZ, Eindhoven
Paul Zijlstra
VUMC, Amsterdam
Bart Ruiter
NFI, Den Haag
Erik Olyslager
Gelre Ziekenhuis

Voorzitter (LinkedIn, Twitter)
Afgevaardigde bestuur
Commissielid
Commissielid
Commissielid (FaceBook)
Commissielid
Commissielid

In 2015 is de samenstelling van de commissie iets veranderd. Liesbeth heeft de commissie verlaten
vanwege het voorzitterschap bij het bestuur. Erik Olyslager gaat (vanaf dec. 2015) onze commissie
versterken. Hij zal zaken m.b.t. de analysecommissie waarnemen.
Op 8 december 2014 is de nieuwe website officieel in de lucht gegaan. 2015 heeft in het teken
gestaan van de verfijning van de website.
De informatie op de site is logischer ingedeeld, de styling is grondig onder handen genomen, de
informatieverversing is ook beter geborgd in de commissies, er hoeft niet meer ingelogd te worden.
Facebook, Twitter en linkedIn zouden een grotere rol gaan spelen bij onze informatievoorziening.
De e-mail waarin met enige regelmaat een aankondiging voorbij komt, is grotendeels verdwenen.
Grotendeels, omdat op verzoek dit jaar de mailfunctie toch weer is opgenomen. Dit kan nu door alle
commissieleden via de site. Hiervan zijn instructievideo’s gemaakt. Maar de meeste aankondigingen,
mededelingen, uitnodigingen voor activiteiten en vacatures gaan toch via de site; koppelen aan
Facebook, Twitter en LinkedIn moet de nieuwe start worden om op de hoogte te blijven.
Helaas is het afgelopen jaar gebleken dat de sociale media niet erg aanslaan. De vereniging bestaat
uit ongeveer 250 leden, waarvan er 56 actief zijn op Facebook, 37 op LinkedIn en maar 7 op Twitter
actief zijn.
De nieuwe website is gemaakt voor moderne browsers, en is ook goed met een tablet of mobiele
telefoon te bezoeken. Dit zou nog meer bekendheid moeten krijgen.10% gebruikt de site op telefoon
of tablet (is vergeleken met andere websites (~30-40%) weinig, maar de site wordt vooral gebruikt via
de desktop in de apotheek).
Hoewel de site zonder in te loggen bezocht kan worden, is de adressendatabase wel afgeschermd
met een wachtwoord. Deze is bekend bij alle leden en zal elk jaar ververst worden.
De adressendatabase heeft nu de mogelijkheid om semi-automatisch wijzigingen van
contactgegevens door te geven aan het secretariaat. Achter een naam en de namen van de instelling
staat een belletje, hiermee kunnen wijzigingen doorgeven worden.
Via Google analytics kan er wat statistiek bedreven worden aan de site. Enkele gegevens:
Gemiddeld 300-600 bezoekers per maand, 87% afkomstig uit NL, 60% zijn terugkerende bezoekers,
65% blijft langer dan een minuut op de site,
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Via welke weg men op de site komt: 46% tikt direct nvkfaz.nl in,
42% komt via zoekmachines, en 10% via links op andere websites.
De populairste pagina’s zijn resp: home, adressendatabase, bepalingenwijzer
en aankondiging lustrumfeest.
Eind 2015 zijn we als commissie weer bij elkaar gekomen te Amersfoort.
Erik is verwelkomd als nieuw lid en de instructievideo’s voor de
commissieleden zijn getoond en besproken.
Acties die hieruit voortvloeien zullen merkbaar worden in 2016.
Namens de gehele commissie,
Hiltjo Kuiper
Jaarverslag opleidingencommissie
Samenstelling van de commissie in 2015
Ben Snel
Secretariaat
Bart Ruiter
Archivaris, notulist
Corrie Haring
Afgevaardigde begeleidingscommissie
René Wisselo
Afgevaardigde bestuur
Arno Sinjewel
Voorzitter
Vacant
lid
In 2015 is de introductiecursus gehouden met 10 deelnemers. Er zijn geen diploma’s uitgereikt, maar
wel 2 diploma’s aangevraagd. Deze zijn in 2016 toegekend en uitgereikt.
Hervorming opleidingen
In de ALV van 2015 is het besluit genomen tot het splitsen van de opleidingen in een QC en TDM/Tox
variant. Dit heeft geleid tot het samenstellen van een taskforce. Hiervoor hebben een aantal
enthousiaste collega’s zich aangemeld. Vervolgens zijn diverse sessies geweest waarbij is
geïnventariseerd wat er nodig is om vanaf 2017 de opleiding in “nieuwe stijl” te kunnen organiseren.
Deze actiepunten zijn in petit comité uitgewerkt.
Tijdens alle bijeenkomsten heb ik gemerkt hoe waardevol de bijdrage van “nieuwe” collega’s is en dat
er goede stappen gemaakt worden om de opleidingen toekomstbestendig te maken. Hiervoor wil ik
Femy, Petra, Mariska, Michelle, Jacob, Willemien, Wieneke en Yvette hartelijk bedanken. Zonder jullie
inbreng hadden we dit niet kunnen doen.
Het afgelopen jaar is er ook de nodige aandacht besteed aan het delen en overdragen van kennis en
informatie. Dit zijn o.a. het voorzitterschap van de opleidingscie, de secretariële werkzaamheden,
maar ook de organisatie van de cursussen. De doelstelling is om deze taken in 2017 over te dragen.
Het voorzitterschap wordt vanaf heden al ingevuld door Yvette Nijman-Huismans, waarvoor dank.
Last but not least; mijn dank aan de docenten en de leden van de opleidings- en
begeleidingscommissie. Ook dit jaar hebben zij ervoor gezorgd dat de opleidingen op een
professionele wijze verzorgd zijn.
Arno Sinjewel
Jaarverslag Verenigingsraad (VR)
De VR bestaat uit leden, die als afgevaardigde van hun regio 2 keer per jaar samen komen om zaken
te bespreken die landelijk of in de regio’s leven. Het is een schakel tussen de leden en het bestuur.
De VR bestaat uit de volgende leden:
Regio Noord:
Mariet Dijkgraaf
Regio Midden:
Harry Kapelle
Regio Zuid-Holland:
Robert Romijn
Regio Zuid:
Eric Machielsen
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Jan Wieferink
Ragna Edelman-Meenhorst
in te vullen plaats
in te vullen plaats

In 2015 zijn er 2 vergaderingen van de VR geweest, waarvan 1 keer
met het bestuur en afgevaardigden van de commissies.
De opkomst van de leden tijdens de vergadering is nihil.
Het is een gezellig samenzijn, waarin veel oud nieuws besproken wordt.
Er komen niet heel veel nieuwe zaken aan het licht. Het grootste
vraagstuk is of het voortbestaan van de VR tot zijn recht komt in
de huidige samenstelling, cq in het huidige model.
Dit zou tijdens de vergadering met het bestuur besproken worden,
waarvan de uitkomst nog onbekend is.
Er blijkt in regio midden nog steeds animo en belangstelling voor het regio-overleg. Het is een druk
bezochte bijeenkomst. Andere regio’s is niet bekend.
Er hebben in 2015 geen introducés deelgenomen aan de vergadering. Het vraagstuk blijft wel
openstaan voor komende jaren.
Ragna Edelman-Meenhorst
Jaarverslag activiteitencommissie
Samenstelling van de commissie in 2015:
Jeroen den Burger
voorzitter
Cyrien Linders
secretaris
Jeroen Welzen
lid (deel van het jaar)
Annelies Egas
lid
Vincent Attevelt
afgevaardigde bestuur
Karin Hoogtanders
lustrum
Martijn Meuleman
lustrum
Beste leden,
Het jaar 2015 stond natuurlijk in het teken van het 25-jarig bestaan van de vereniging en er is dan ook
veel tijd en energie gestopt in het organiseren van het Lustrum in Diergaarde Blijdorp. Ondanks de
vele aandacht voor het Lustrum werd de ALV & Symposiummiddag niet vergeten en waren wij ook
zeer tevreden over hoe die dag verlopen is.
De ALV & Symposiummiddag vond plaats op 17 maart 2015 in Zaalverhuur 7, te Utrecht. Met een
opkomst van 50 deelnemers werd ook ditmaal de ALV & Symposiummiddag weer goed bezocht. Uit
de reacties achteraf hebben wij begrepen dat de deelnemers zeer tevreden waren over de ruimte,
catering en presentaties. Wij, natuurlijk geheel objectief, waren ook zeer tevreden over deze dag.
Hierna konden we ons volledig richten op het Lustrum. Helaas gaf Jeroen Welzen tijdens de zomer
aan een andere baan gevonden te hebben en niet langer meer actief te kunnen zijn in de
activiteitencommissie. Zijn hulp werd gemist, maar gelukkig waren we al een behoorlijk stuk op de
goede weg. De ondersteuning van Karin Hoogtanders en Martijn Meuleman bij de organisatie van het
Lustrum was hierbij zeer waardevol en we willen beide bedanken voor de ondersteuning.
Op vrijdag 13 november ging het Lustrum van start met een presentatie van de huidige voorzitter,
Liesbeth de Wolf en de allereerste voorzitter van de vereniging, Henk Scholing. De aanwezigheid van
een groot aantal oud voorzitters en het 25-jarig bestaan maakten het een bijzondere dag die nog
verder versterkt werd door de grote opkomst (105!), haaienzaal en de contacten die gelegd werden.
We kunnen als activiteitencommissie dan ook terugkijken met een voldaan gevoel en we zijn zeer blij
dat het aantal deelnemers aan de verschillende activiteiten weer toeneemt.
Tot het volgende evenement!
Jeroen den Burger
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